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CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  rezultatului  concursului pentru analizarea proiectului 

 de management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia,  

a perioadei pentru care se va încheia contractul de management 

şi încheierea contractului de management 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea  

rezultatului  concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Teatrului 

de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia, a perioadei pentru care se va încheia contractul de 

management şi încheierea contractului de management; 

Luând în considerare: 

- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al 

managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr. 27003 din 4 decembrie 2020 

întocmit pe baza Raportului privind rezultatul  concursului pentru analizarea noului proiect de 

management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr. 26020 din 20 

noiembrie 2020 al Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de 

Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia; 

- Proiectul de management al Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia pentru 

perioada 2021-2024,  înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24802/6 

noiembrie 2020. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 18 lit d, art. 19 alin. 5 și art. 20 alin. 5 din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management. 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul concursului pentru analizarea proiectului de management al 

managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia. 

 Art. 2. Se aprobă Proiectul de management al Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba 

Iulia pentru perioada 2021-2024, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Se aprobă perioada de 4 ani pentru care se va încheia contractul de management, 

respectiv ianuarie 2021 - decembrie 2024. 

Art. 4. Se aprobă încheierea contractului de management al managerului Teatrului de 

Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia cu doamna Ioana Silvia BOGĂŢAN. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 

stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Teatrului de 

Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia, doamnei Ioana Silvia BOGĂŢAN, Administratorului public 

al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 

şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.    

                                                      
                                                        Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 270 

Alba Iulia, 9 decembrie 2020  

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților 

de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii 

publice 

Comisia nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 27467/9 decembrie 2020  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  rezultatului  concursului pentru analizarea 

proiectului de management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL”  

Alba Iulia, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management 

şi încheierea contractului de management 

 

Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art. 37 alin. 2 din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, 

managerul Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia a obţinut nota 9,68, în conformitate 

cu prevederile art. 43 alin. 1 şi alin. 2 din actul normativ menţionat anterior, acesta are dreptul 

de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective 

întocmit de Consiliul Judeţean Alba. 

Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 

urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, s-a stabilit în conformitate cu 

prevederile art. 14  şi art.15 din anexa nr. 1 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015. 

Consiliul Judeţean Alba a organizat concurs pentru analizarea noului proiect de 

management a managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 239 din 12 octombrie 2020, au fost 

constituite comisiile de evaluare a concursurilor de proiecte de management la Teatrul de Păpuși 

„PRICHINDEL” Alba Iulia, şi a secretariatul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 5 şi 

art. 10 din anexa nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului - cadru al contractului de management.  

În baza Proiectului de management pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2024 depus de 

doamna Ioana Silvia Bogățan cu nr. 24802/06.11.2020, și a Rezultatului Final al concursului de 

proiecte de management organizat pentru Teatrul de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr. 

27003/04.12.2020 întocmit în urma Raportului privind evaluarea noului proiect de management 

al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr.26020 din 20 noiembrie 2020, 

întocmit de către comisia de evaluare, propun validarea rezultatului, al proiectului de 

management şi perioada pentru care să se încheie contractul de management, prevăzută în caietul 

de obiective, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2024. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 270 din  9 decembrie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Preşedinte 

Ion DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 

SECRETAR   GENERAL                                                                                    

Nr. 27471/9 decembrie 2020  

 

 

 

 

Către 

SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  rezultatului  concursului pentru analizarea proiectului 

 de management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia,  

a perioadei pentru care se va încheia contractul de management 

şi încheierea contractului de management 

 

 

  Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al 

judeţului Alba până în data de 11 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a 

şedinţei „ordinară” estimată a avea loc în data de 22  decembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 270/9 decembrie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea  rezultatului  

concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Teatrului de Păpuși 

„PRICHINDEL” Alba Iulia, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management şi 

încheierea contractului de management; 

- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al 

managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr. 27003 din 4 decembrie 2020 

întocmit pe baza Raportului privind rezultatul  concursului pentru analizarea noului proiect de 

management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr. 26020 din 20 

noiembrie 2020 al Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de 

Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia; 

- Proiectul de management al Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia pentru 

perioada 2021-2024,  înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24802/6 

noiembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură 

Nr. ………/ ….12.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  rezultatului  concursului pentru analizarea 

proiectului de management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” 

 Alba Iulia, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management 

şi încheierea contractului de management 
 

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

județean are “atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și 

completările ulterioare, managerul Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia a obţinut nota 

9,68, conform prevederilor art 43 alin.1 şi alin.2 din actul menţionat, acesta are dreptul de a 

prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective 

întocmit de Consiliul Judeţean Alba, iar termenul de depunere a proiectului de management se 

stabileşte de către autoritate. 

Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 

urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, s-a stabilit în conformitate cu 

prevederile art. 14  şi art.15 din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. 

Consiliul Judeţean Alba a organizat concurs pentru analizarea noului proiect de 

management a managerului Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.  

Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuși 

PRICHINDEL Alba Iulia, a fost constituită prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 239 

din 12 octombrie 2020, privind aprobarea comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte 

de management la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 

Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba,  

precum şi a secretariatelor acestora, în următoarea componenţă: 

- Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba, în calitate de 

reprezentant al autorității; 

- Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist; 

- Mihaela Gabriela SOLOCEANU – manager Teatrul de copii Arlechino Brașov, 

în calitate de specialist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei de evaluare a concursului au primit în format electronic următoarele: 



 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 247 din 12 octombrie 2020 şi respectiv 

Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru 

analizarea noului proiect de management al managerului Teatrului de Păpuși 

PRICHINDEL Alba Iulia, anexa - parte integrantă a hotărârii; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.239 din 12 octombrie 2020 privind 

aprobarea componenței comisiilor de evaluare a concursului de proiecte de 

management, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și Centrul de 

Cultură „Augustin Bena” Alba precum și a secretariatelor acestora; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.152 din 25 august 2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 

Alba. 

 Procedura de analizare a noului proiect de management stabilită în conformitate 

cu prevederile art. 14  şi art.15 din Anexa 1 al Ordinului ministrului culturii nr. 

2799/2015, având următorul calendar: 

a) data depunerii proiectului de management de către manager este 6 noiembrie 

2020, până la ora 14:00; 

b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă: 9-18 

noiembrie 2020; 

c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă: 19-20 noiembrie 

2020; 

d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia 20 

noiembrie 2020; 

e) termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor: 23-27 noiembrie 2020 

depunere contestaţii, 02-04 decembrie 2020 soluţionarea contestaţiilor; 

f) aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării în termen de 24 

de ore după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor/ soluţionarea 

acestora, după caz; 

 Proiectul de management înregistrat cu nr. 24802/ 06.11.2020 depus de doamna 

Ioana Silvia BOGĂȚAN; 

 Propunerea privind ponderea fiecărui criteriu de analiză a proiectului. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale Hotărârii nr. 967 din 12 

noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 

noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ţinând cont de situaţia 

epidemiologică din municipiul Alba Iulia, şedinţa prin care membrii comisiei de evaluare a 

concursului de proiecte de management pentru Teatrul de păpuși PRICHINDEL Alba Iulia, 

dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului, s-a 

desfăşurat on-line, utilizând aplicația : Zoom Cloud Meeting, în data de 17 noiembrie 2020. 

 

 

 

 

Analizând Proiectul de management depus de doamna Ioana Silvia BOGĂȚAN, comisa 

de evaluare a concursului a constatat că proiectul este structurat în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și 

completările ulterioare și ale Ordinul ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management și îndeplinește cerințele prevăzute în Caietul de 

obiective aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Alba cu nr. 247/12 octombrie 2020. 

Nota stabilită în urma analizei proiectului de management este 9,31 motiv pentru care 

comisia a considerat proiectul de management „ADMIS PENTRU A SUSŢINE INTERVIUL”. 



Potrivit calendarului de concurs comisia de concurs s-a întrunit în data de 20.11.2020 ora 

12.00 pentru realizarea interviului de susținere a noului proiect de management la Teatrul de 

Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia depus de către doamna Ioana Silvia BOGĂȚAN. S-a procedat 

la intervievarea candidatului și mai apoi la acordarea punctajelor. 

 

În urma notării de către membrii comisiei rezultatul evaluării se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Membri comisiei de evaluare 

Dan Mihai 

Popescu 

Matei 

Drîmbărean 

Mihaela 

Gabriela 

Soloceanu 

1 
Nota A - acordată la analiza 

raportului de activitate 
9,29 9,50 9,20 

2 Nota B - acordată la interviu 9,50 9,60 9,70 

3 Nota finală dată de fiecare membru 9,39 9,55 9,45 

 

Rezultatul final al evaluării: 9,46 . Comisia de evaluare a considerat candidatul câştigător.   

**Conform art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare: „Este 

declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie 

de minimum 7“. 

Conform prevederilor art.18 lit.d) din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 şi ale  art. 4 alin. 1 lit. d din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, 

comisia de concurs recomandă ca perioada pentru care să se încheie contractul de management 

să fie cea prevăzută în caietul de obiective, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2024.  

 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport de 

specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea  rezultatului  

concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului Teatrului de 

Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia, al proiectului de management şi durata pentru care se va 

încheia contractul de management, înregistrat cu nr………./ ……….2020 

 

 

Administrator public,         Șef serviciu,        Întocmit, 

           Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR   Anca POJAR 

 


